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كانت األشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة لنا جميًعا

ألسباب عديدة مختلفة. وفي هذه األوقات الصعبة أيًضا ،

تُتاح لنا الفرصة للتعبير عن وجهات نظرنا وأولوياتنا

وتكييفها.

 كقادة في ويستمنستر، واصلنا التركيز عىل تعليم الطالب

وتنميتهم االجتماعية والعاطفية.

لقد منحني الوقوف عىل أبواب مبنى المدرسة كل يوم

الفرصة لتحية الطالب ورؤية ثقتهم تزداد. قام الطالب

 بشجاعة بوداع والديهم عبر األبواب للسير بشكل مستقل

إىل حجرة الدراسة ليبدأ تعلمهم كل يوم. لديهم أقنعة عىل

وجوههم ويبقون بشكل عرضي عىل مسافة آمنة من

أقرانهم أثناء توجههم نحو الفصل الدراسي.

في الفصول الدراسية ، يجلس الطالب مع جميع مواردهم

وأجهزتهم جاهزة للدروس والتعلم. لقد طوروا مهارات

جديدة في مثل هذا الوقت القصير. لقد الحظت مدى صبر

طالبنا . بينما تشارك المعلمة اهتمامها بالتساوي بين

المتعلمين عن بعد والمتعلمين وجًها لوجه ، أظهر طالبنا

سلوكيات ممتازة للتعلم ومهارات التعلم المستقلة.

رسالة من  نائبة رئيس  المرحلة االبتدائية.

 
         األسبوع الذي يبدأ 7فبراير 2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وأسبوع مكافحة التنمر

األحد 7 فبراير  لقاء مع مديرة المدرسة
االثنين 8فبراير جلسة أسئلة وأجوبة

للوالدين للمرحلة االبتدائية.
الثالثاء 9 فبراير جلسة أسئلة وأجوبة

مع  قسم اللغة العربية
والتربيةاإلسالمية

التخلص من السموم الرقمية:قاء مع

األخصائية النفسية للمدرسة 



أحد أهم التغييرات والتطورات لطالبنا ، هو نهجهم في التعلم ، وكيفية االندماج مع الدروس من خالل 

 مايكروسوفت تيمز  ومؤخراً  نير بود Nearpod. لقد تكيفوا بسرعة مع استخدام ميزات الدردشة ، ورفع

Nearpod اليدين ، والصوت للتأكد من أنه يمكنهم مشاركة أفكارهم وطرح األسئلة لتوضيح تعلمهم. قدمت

نظاًما أساسًيا للتعلم ، والذي يسمح للطالب بالتفاعل مع  العروض الشريحية PowerPoint وإكمال مجموعة

من المهام ، ويضمن تسجيل استجابة كل طفل. أنا فخور للغايةبزيادة المعرفة الرقمية والثقة التي طورها

الطالب.

ما هو واضح للغاية ، هو أن طالبنا تكيفوا جيًدا مع التعلم عن بعد والتعلم داخل الفصل   وأن تقدمهم

وإنجازهم   األكاديميين مستمر. أود أيًضا أن أعترف بالدعم المستمر والتشجيع والتحفيز من آبائنا ومعلمينا.

 

إيلني جيفرس

 

نائب رئيس  المرحلة االبتدائية



جهات إتصال مفيدة في وستمنستر

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحضور أو االلتزام بالمواعيد أو رعاية طفلك، يرجى االتصال بمدرس طفلك أو قائد الدرجة 
 .إذا كنت غير قادر عىل الحصول عىل رد مرِض باتباع اإلجراءات المتفق عليها، فال تتردد في االتصال بمكتب االستقبال عىل:

072035999 لترتيب اجتماع مع عضو في
فريق القيادة العليا أو رئيس القسم
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مساء الخير أولياء أمورنا الكرام ،

 
يرجى العثور عىل رابط النشرة اإلخبارية األسبوعية الخاصة بنا. هنا ، يمكنكم الوصول إىل الرسالة األسبوعية ،

وقراءة الرسائل المهمة ، ومراجعة وثائق المناهج الدراسية والتخطيط مسبًقا ألحداث التقويم المستقبلية: 
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w5/home

قمنا بإعداد اختبار قصير ممتع يمكن ألولياء األمور والطالب المشاركة فيه لزيادة تعزيز قراءة النشرة اإلخبارية
لدينا. ، سيتم تقديم 10 أسئلة كل أسبوع حول النشرة اإلخبارية للمرحلة االبتدائية :   

.https://forms.gle/HyWSRHETYYkK7TVB6
ً ستحتاج إىل البحث من خالل النشرة اإلخبارية للعثور عىل اإلجابات وإكمال االختبار ،و سيتم االحتفال أسبوعيا

ب أولياء األمور و الطالب الحاصلين عىل أعىل الدرجات عىل صفحة "Scavenger Hunt" في النشرة
اإلخبارية.

 
نحن نقدر تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ويرجى التأكد من أن المدرسة ستواصل اتباع

أفضل ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات الحكومة لضمان رفاهية طالبنا ومجتمعنا المدرسي.

 
شكراَ جزيالً

أخبار المرحلة األبتدائية

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w5/home
https://forms.gle/HyWSRHETYYkK7TVB6.
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائى أولياء األمور 
 

برجاء اإلطالع عىل روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:
 

KS3 - 
https://sites.google.com/gemswsr.net/31stjanuary-4thfebruary2021/home

KS4 -
 https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home

KS5 - 
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/31stjanuary-4thfebruary2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-january-28th-january-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


Page 5 



Page 5 

9-2-2021

9-2-20219-2-2021



Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 6



Page 7



Page 8



لخدمات الحافالت المدرسية
اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

 

التوقيت - األحد إىل الخميس 8:00 صباحاً إىل 3:00 مساًء

              

.السبت 8:00 ص إىل 1:00 م

.المسؤول - السيد يوسف رشيد

 sde-wsr@bbt.ae   البريد اإللكتروني

االتصال - هاتف: 072035999-تحويلة: 204

     

.شكرًا لك

عرض خاص ألولياء امور جيمس
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أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسيةمن خالل برنامج سفير جيمس
 

أعزائي اولياء األمور

لقد عمل برنامج سفير جيمس بنجاح منذ أكثر من عقد بحيث تم اطالقه عام 2008 وخالل

العامين الماضيين فقط ساعد البرنامج اولياء األمور علي توفيراكثر من 650 الف درهم

-: ان البرنامج متوفر لكل اولياء األمور في مؤسسة جيمس للتعليم من خالل التالي

ما عليك سوي ادخال عائلة جديدة او صديق الي اي مدرسة تابعة لمؤسسة جيمس واكتساب

ما ال يقل عن 4% -100 %  من الرسوم الدراسية لطفلك في شكل نقاط جيمس، ويمكن بعد ذلك أستخدام

هذه النقاط لدفع الرسوم المدرسية نتطلع للترحيب بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي

تعاونكم معنا

أطيب التحيات

فريق التسجيل

جيمس وستمنستر

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
•

• تحقق من ما حدث في المدرسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-logger

• ما هي األحداث التي تحدث هذا العام - تحقق من تقويم األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-calendar

برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

 

إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت جيمس الخاص .
 التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل

 

/http://www.gemsrewards.com.

تواريخ الفصول الدراسية
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